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Abstract: Cheating is one of common  از پديدههاي غیراخالقي رايج در نظامهاي، تقلّب:چکیده
unmoral
phenomenon
in
the
educational systems which has آموزشي است كه با گسترش فناوري بهطور فزايندهاي
increasingly facilitated and propagated ، هدف اين پژوهش.تسهیل شده و رواج پیدا كرده است
through advancement. Its main aim is
studying the difference between the بررسي تفاوت بین میزان تقلّب در آزمونهاي بدون كاغذ با
cheating rate in the non–paper and
paper examinations. The research  پیمايش است و، روش پژوهش.آزمونهاي با كاغذ است
method is measurement and data were دادهها با استفاده از پرسشنامة خود ساخته جمعآوري
collected using questionnaire. The
research statistical university includes  جامعه آماري شامل كلیه دانشجويان دانشگاه پیام.شدهاند
the whole Payame Noor University,  است كه1393-92 نور مركز دزفول در سال تحصیلي
Dezful center students in 2013–2014
which 357 individuals of them were  نفر از آنان به روش تصادفي طبقهاي انتخاب شدند و357
chosen as sample through random
categorized method. The data were  تجزيه و تحلیلSPSS19 در نهايت با استفاده از نرم افزار
analyzed using SPSS 19 software. t ) نشان ميدهد كه4/259( t  نتايج آزمون.دادهها انجام شد
test results (4.259) show the cheating
in computerized (without paper) تقلّب در امتحانات بدون كاغذ بیشتر از امتحانات با كاغذ
exams is more than paper ones. Also,  همچنین بین جنسیت و ارتکاب يا عدم ارتکاب به.است
there is no relationship among gender
and committing or non-committing ) و سطح0/103(  با توجه به آزمون كاي اسکوئر،تقلّب
cheat regarding to Chi-square (0.103)
test and significance level. Also, there  همچنین بین سن. رابطهاي وجود ندارد،)0/748( معناداري
is a significant relationship among age ،و ارتکاب يا عدم ارتکاب به تقلّب با سطح معناداري
and committing or non-committing
cheat with significance level (0.021) ) رابطه معناداري14/88( ) و آزمون كاي اسکوئر0/021(
and
Chi-square
test
(14.88).
Regarding to higher education  با توجه به گسترش.بین اين دو متغیر مشاهده ميگردد
advancement
and
widespread  پیشنهاد ميگردد،آموزش عالي و پذيرش گستردة دانشجو
acceptance of the students it is
proposed that acceptance of students كه پذيرش دانشجو بر اساس صالحیتهاي علمي صورت
should be based on the specified  توجه به اين موضوع ميتواند میزان تقلّب در.پذيرد
scientific competence. If the matter is
.دانشگاهها را كاهش دهد
considered, the cheating rate will
decreased in the universities.
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paper  امتحانات، امتحانات با كاغذ، تقلّب:واژگان کلیدی
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مقدمه
از لحاظ تاريخي ،صداقت علمي نگراني همیشگي اعضاي هیأت علمي و مديران در
آموزش عالي بوده است (وايتلي .)1998 ،1عدم صداقت 2علمي بهعنوان تقلّب علمي
از سوي بکر 3و همکاران ( )2006مشخص شده است .تقلّب 4بهعنوان يک گناه علیه
صداقت علمي به شمار ميرود كه مستلزم در نظر گرفتن مزيت ناعادالنة نتايج در ارائة
اطالعات نادرست از توانايي و درک دانش يک فراگیر تعريف شده است .كِرُن و
اِسپیلر )1998( 5به نقل از محققان آموزشي ،به انواع گستردهاي از رفتارها و مسائلي
كه داللت ضمني بر تقلّب دارد( ،بهعنوان مثال ،سرقت ادبي ،استناد كتابشناختي
نامناسب و تقلّب از ديگران در امتحانات) پرداختهاند (كینگ ،گايت جي آر و
پیوتروسکي .)2-3 :2009 ،6استفنز )2008( 7تقلّب را بهعنوان "استفاده از وسايل غیر
مجاز يا غیر قابل قبول در هر كار علمي (اقتباس از آثار ادبي ،كمک به ديگران به
شركت در عدم صداقت علمي ،ساخت اطالعات ،منابع يا نتايج) " تعريف كرده است
(استانکلوسکا .)723 :2013 ،8ادبیات نشان ميدهد كه ساختار كالسهاي درس ،در
ارتباط بین دانش آموزان و معلمان در حال تغییر است ،و در جهت هدفي است كه
بتدريج بیشتر بر عملکرد و نمرات (به جاي تسلط و يادگیري) متمركز است ،و همگي
از عواملي هستند كه موجب كاهش تعامل شناختي ،انگیزه ناسازگارانه و استفاده از
استراتژيهاي نادرست مانند تقلّب براي دستيابي به اهداف خود است (لويزا
فارنزيا9و همکاران.)356 :2011 ،
اگر چه در مورد میزان شیوع تقلّب نميتوان درصد مشخصي را تعیین كرد،
پژوهشهاي متعدد در كشورهاي مختلف نشان دادهاند ،تقلّب ،خاص يک دورة
تحصیلي ،يک دانشگاه و يک كشور نبوده و در تمامي دنیا ديده ميشود؛ از سوي
ديگر ،نرخ تقلّب در سي سال گذشته بهطور منظم در حال افزايش بوده و با پیشرفت
فناوريهاي جديد به حدي شايع شده است كه ميتوان آن را معضلي همهگیر در
1. Whitley
2. dishonesty
3. Becker
4. Cheating
5. Crown & Spiller
6. King, Guyette, Jr&Piotrowski
7. Stephens
8. Stanculescu
9. Luisa Farnesea
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مراكز آموزشي دانست (خامسان و امیري )54 :1390 ،دانشآموزاني كه مرتکب تقلّب
تحصیلي ميشوند ،فرصت درگیر شدن در فرايند يادگیري را از دست ميدهند و قادر
نیستند كه دانش و مهارتهاي جديد را توسعه دهند؛ عالوه بر اين" ،تقلّب"،
نگرانيها در مورد برابري را افزايش ميدهد و بر نظام اخالقي دانشآموزان و معلمان
تأثیر منفي دارد (اژهاي و ديگران.)413 :1390 ،
روند رشد كمي آموزش عالي ايران طي سالهاي اخیر تبعات گستردهاي در پي
داشته است كه از جمله نتايج آن ميتوان به عمومي شدن ،تودهاي شدن 1آموزش عالي
و تا حدودي كاهش اعتبار و جايگاه دانشگاه اشاره كرد (ابراهیم آبادي)1387 ،؛ از
سوي ديگر ،گسترش بي محابا و بدون مطالعة آموزش عالي در مقاطع مختلف در چند
سال گذشته ،كه كارشناسان ،آن را بیش آموزشي 2در آموزش عالي مينامند ،موجب
شده است كه از يکسو نسبت تعداد استاد به دانشجو بهطور چشمگیري كاهش پیدا
كند ،و استاد وقت كافي براي بررسي و كنترل فعالیتهاي دانشجو را نداشته باشد ،و
از سوي ديگر تعداد دانشجوياني كه ميخواهند با سرعت بیشتر و زحمت كمتر به
مقصود برسند ،افزايش يابد؛ از طرفي گسترش اين دانشگاهها ،نیز موجب شده است تا
پذيرش دانشجو بدون توجه به صالحیتها و تواناييهاي علمي آنها سهولت يابد ،و
در اين بین بسیاري از افراد بدون آزمون يا نمرة علمي متناسب ،و با هدفهايي چون
كسب مدرک تحصیلي موردنظر يا با اهدافي مانند ارتقا در منصب شغلي ،به ثبت نام
در دانشگاههاي مختلف اقدام نمايند .اين روند خود ميتواند شرايط را براي ارتکاب
شکلهاي گوناگوني از تقلّب (خريد و فروش پاياننامهها و مقاالت علمي ،تقلّب در
امتحانات و )...فراهم آورد.
با ظهور روشها و ابزار جديد آزمون ،روشهاي تقلّب جديد نیز ظاهر شده است.
مطالعات نشان ميدهد كه فنآوريهاي جديد (در دسترس بودن گستردة اينترنت،
تلفنهاي هوشمند و رايانههاي جیبي) متقلّبان دانشگاهي را براي توسعه روشهاي
تقلّب جديد الهام بخشیدهاند (وايتلي و استار( )2010 ،3كرسزتُري و كِسِر:2013 ،4
 .)1516-1517ظهور اينترنت و گسترش دورههاي آموزش آنالين در كالجها و
دانشگاهها ،يک چالش منحصر به فرد براي مربیان در مورد صداقت علمي گروهي از
دانشجويان ثبت نام شده در دورههاي آنالين شده است (رينارد .)2000 ،5با توجه به
1. Massification
2. Over Education
3. Starr
4. Keresztury & Cser
5. Renard
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اينکه دانشگاه پیام نور با افزايش فشار براي حركت محتواي درس و انتقال به عرصه
آنالين روبروست ،در اين راستا بهعنوان متصدي آموزش از دور در ايران در حال
اجراي امتحانات بهصورت سنتي (با كاغذ) و به تازگي اجراي آزمونهاي رايانهاي
(بدون كاغذ) است؛ .لذا هدف اصلي اين پژوهش ،پاسخ به اين سؤال است كه :آيا بین
میزان تقلّب در آزمونهاي بدون كاغذ با آزمونهاي با كاغذ در دانشگاه پیام نور
تفاوت معناداري وجود دارد؟
بررسيهاي اخیر شیوع تقلّب در محیطهاي دانشگاهي نشان ميدهد كه اكثريت
دانشجويان تا حدي تقلّب ميكنند (كینگ ،گايت جي آر و پیوتروسکي.)2 :2009 ،
پارک در پژوهش خود میزان تقلّب در دانشجويان را  50درصد ذكر كرده است
(پارک ،پارک و جانگ .)346 :2013 ،6سايدين و عیسي 7در پژوهش خود گزارش
كردهاند كه  82درصد از دانشجويان مرتکب تقلّب شدهاند (سايدين و عیسي:2013 ،
 .)522خدايي در پژوهش خود بیان كرده كه  95درصد از دانشجويان اعتراف به تقلّب
كردهاند (خدايي ،مقدمزاده و صالحي .)1587 :2011 ،سیمکین و مکلئود 8گزارش
كردهاند كه تقريباً  %60از دانشجويان مرتکب تقلّب شدهاند (سیمکین و مکلئود،
 .)441 :2010كاالوي )2010( 1در تحقیقي كه در كانادا روي متقلّبان انجام داد به اين
نتیجه رسید كه متقلّبان مرد دو برابر متقلّبان زن هستند .هر چه تحصیالت متقلّبان
باالتر باشد ،میزان تقلّب نیز بیشتر ميشود .بیشتر مرتکبان تقلّب در بازة سني  26تا 45
سال ( 41/7درصد) و بعد در بازه سني  46تا  55سال ( 8.29درصد) قرار دارند.
آيزنبرگ )2004( 2در پژوهش خود گزارش داده است كه  80درصد از دانشآموزان
 16تا  18ساله آمريکا مرتکب تقلّب شدهاند (آيزنبرگ .)164 :2004 ،ماسلن)2003( 3
در يک مطالعه گزارش داده است كه  80درصد از دانشجويان در استرالیا اعتراف به
تقلّب تحصیلي كردهاند (كینگ ،گايت جي آر و پیوتروسکي .)3 :2009 ،به دلیل شیوع
فزاينده و اهمیت تقلّب تحصیلي ،پژوهشهاي زيادي در خارج از كشور براي بررسي
علل و عواقب اين پديده انجام شده است (بهطور مثال 1390 ،مقاله در پايگاه
اطالعاتي اريک و  499مقاله در پايگاه اطالعاتي ساينسدايركت با كلید واژة تقلّب ،تا
1. Park, Park&Jang
2. Saidin & Isa
3. Simkin & McLeod
4. Ian Callaway
5. Eisenberg
6. Maslen
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ابتداي سال  2014بازيابي شد؛ اما در ايران پژوهشهاي علمي دربارة تقلّب تحصیلي
بسیار اندک بوده است .در پايگاه اطالعاتي داخل ( )www. sid. irبخش مقالهها تنها
 9مقاله بازيابي شد .كه نشان ميدهد اگر چه تقلّب شیوع روزافزوني در محیطهاي
علمي داشته ،اما در پژوهشهاي علمي در كشور ايران توجه چنداني به آن نشده
است؛ با اين وصف ،از جمله تحقیقاتي كه ميتوان به نتايج آنها اشاره نمود پژوهش
انجام گرفته از سوي اژهاي و همکاران ( )1390ميباشد كه نتايج اين تحقیق ،حاكي از
آن است كه دو عامل شخصیتي وظیفهشناسي و توافق با خودگزارشدهي تقلّب
تحصیلي همبستگي منفي دارند .همچنین كیوان آرا و همکاران ( )1392در مقالهاي
دربارة گونه شناسي تقلّبها و سرقتهاي علمي ،شش موضوع اصلي و كلي به دست
آمده از پژوهش را شامل پژوهشهاي تکراري ،انطباق غیراصولي ،اقتباس غیراصولي،
مجعوالت ،سهامبخشي و منفعتطلبي عنوان كردهاند .علیوردينیا و صالحنژاد در
بررسي عوامل مؤثر در اقدام به تقلّب دانشجويان ( )1392به اين نتايج دست يافتند كه
میان متغیرهاي میزان منافع تقلّب و فرصتهاي انحرافي با تقلّب ،رابطهاي مستقیم و
معنادار وجود داشته است ،و میان متغیر باورهاي اخالقي دانشجويان با میزان وقوع
تقلّب رابطهاي معکوس و معنادار وجود داشته است .همچنین آنها در اين تحقیق
دريافتند كه منافع حاصل از تقلّب و نبود مواضع پیشگیرانه موجب گسترش تقلّب در
میان دانشگاهیان شده است.
سواري ( )1387در بررسي نقش جنسیت در سوگیري اخالقي دانشجويان نسبت
به تقلّب ،نشان داد كه سوگیري اخالقي دانشجويان پسر نسبت به تقلّب از دختران،
بیشتر است؛ اما سپهرينیا و شکركن ( )1376و نخعي ( )1384در تحقیق خود تفاوت
معناداري را بین دانشجويان دختر و پسر در اقدام به تقلّب گزارش نکردهاند .همچنین
نتايج تحقیق خامسان و امیري ( )1390دربارة تقلّب تحصیلي نشان داد كه میانگین
انجام تقلّب در امتحانات ،كمتر از حد متوسط است .همچنین طبق نتايج اين تحقیق،
میزان تقلّب پسران بیشتر از دختران است ،و رايج ترين شیوة انجام تقلّب ،تقلّب در
جلسات امتحان ،نگاه كردن و نوشتن روي كاغذ است.
حوزة رايج براي وقوع تقلّب ،امتحانات است (بروكلمن پُست .)2008 ،1يکي از
اولین مطالعات انجام شده در زمینة فعالیتهاي تقلّب و ابزاري كه دانشگاهها ميتوانند
1. Broeckelman Post
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براي مبارزه با اين مشکل انجام دهند ،از سوي باورز )1964( 2انجام شده است.
نگرانيهاي جديد در مورد استفاده از دستگاههاي تکنولوژيکي در فرآيند تقلّب مدرن
وجود دارد (مارتین( )2005 ،1994 ،3كوران ،میدلتون و دوهرتي .)54 :2011 ،4فناوري
اطالعات راهحلهاي مختلفي را براي نیازهاي مختلف ارائه داده است .استرنگولد در
اين باره مينويسد شايد محیط آنالين يا محیط به وسوسه استفاده نادرست (در اشکال
مختلف آن) به دلیل عدم نظارت برخي از مدرسان منجر شود؛ عالوه بر اين،
مصلحت ،يک دلیل عمده است كه دانشجويان در آموزش آنالين ثبت نام كردهاند و
شايد ،زماني كه مطالبات دوره و فشارهاي زمان دچار شوند ،دانشجويان ،تسلیم بیش
از حد طوالني شدن استفاده از منابع و استراتژيهاي نامناسب براي تکمیل تکالیف
دوره شوند (استرنگولد .)2004 ،5در يک محیط سنتي ،هنگامي كه عضو هیأت علمي
در زمان امتحان حضور دارد ،فرصت براي تقلّب به حداقل رسیده ،و نیاز است كه
تمامي يادداشت ها ،دستگاههاي الکترونیکي ،و مواد ديگر ،دور از دسترس قرار داده
شود ،و دانشآموزان مورد مشاهده قرار گیرند .متأسفانه ،اين احتمال همیشه در يک
محیط آنالين امکان پذير نیست ،و در نتیجه ،مربي به برداشتن گامهاي ديگر براي به
حداقل رساندن فرصت تقلّب ،مانند تکیه بر امتحانات بههنگام و برخورداري از تأيید
الکترونیکي دانشجويان و بیانیة "صداقت" پس از اتمام هر آزمون ،نیازمند است؛ با
اين حال ،اين وضعیت ممکن است در دورههاي آنالين ،زماني كه دانشجويان ملزم
به تکمیل امتحانات نظارت شده تحت شرايط نظارت متولیان امتحان هستند ،تعديل
شود (بارتیني( )2008 ،6كینگ ،گايت جي آر و پیوتروسکي .)2-3 :2009 ،هنگامي كه
آزمونها در سايتهاي كامپیوتري برگزار ميشود ،نه تنها روشهاي تقلّب كالسیک را
ميتوان مورد استفاده قرار داد ،بلکه مسائل امنیتي جديد نیز نشان داده ميشود .مشکل
اصلي امتحانات در سايتهاي كامپیوتري اين است كه دانشجويان ميتوانند در پشت
صفحة نمايش كه كشف تقلّب در اين مورد سخت است ،پنهان شوند .در سايتهاي
كامپیوتري ،تمام اطالعات مهم روي صفحه نمايشي ،كه معموالً بهصورت عمودي
نصب شده نمايش داده ميشود ،و اين دانشجويان را به خواندن پاسخ دانشجويان از
1. Bowers
2. Martin
3. Curran, Middleton & Doherty
4. Sterngold
5. Bartini
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فاصلة دورتر قادر ميسازد .در حالي كه در محیطهاي طبیعي ،كپي كردن بهراحتي
ميتواند معلوم و ثابت شود ،در محیط الکترونیکي ،اثبات اينکه دانشجويي به
دانشجوي ديگر بهعمد يا غیرعمد كمک كرده است ،آسان نیست .مشکل سر و صداي
منتشر شده از سوي كامپیوتر نیز كشف تبادل اطالعات شفاهي ممنوعه در محیط را
سختتر ميكند (كرسزتُري و كِسِر.)1518 :2013 ،
مدل رفتاري تئوري انتخاب عقالني ،انسانها را فاعالن عاقلي ميداند كه به
شیوهاي ،كه مطابق و موافق با ارزيابيهاي شخصيشان از منفعت مورد انتظارشان
است ،عمل ميكنند .اين ارزيابيها مبتني بر اداركات موقعیت محور از هزينههاي مورد
انتظار (نظیر مجازاتها) و انگیزههاي (نظیر هیجانات) مشاركت در يک رفتار خاص
است؛ بدين معني ،همة رفتارهاي انحرافي تابعي از محاسبات ذهني افراد از هزينهها و
منافع همبسته با عواقب ادارک شدة آن رفتار در قالب شرايط موقعیتي آن عمل است.
تحت اين شرايط ،مجموعة نسبتاً پیچیدهاي از محاسبات و تصمیمگیريها قابل تصور
است كه راه را به سوي آزمون چگونگي عملکرد فرايندهاي موقعیتي و ادراكي-
شناختي مؤثر بر رفتارهاي انحرافي منتهي ميسازد؛ بدينسان ،هر وقت فرد بر اساس
محاسبات ذهنياش در قالب انواع موقعیتها بدين نتیجه برسد كه منافع حاصل از
انحراف بهمراتب بیشتر و منتفعتر از هزينههاي آن است ،دست به مشاركت در چنین
اعمالي ميزند .كاربست بینش انتخاب عقالني بر رفتارهاي متقلّبانه دانشگاهي ،بر
اهمیت منافع حاصل از تقلّب ،همانند :اجتناب از كار و تالش ،دستيابي به نمرات
باالتر ،تحمل كمتر فشار و استرس يا صرفهجويي در زمان ،در نقطه مقابل هزينههايي
مانند :احتمال توقیف شدن يا محروم شدن از سواد و دانش مورد نیاز براي كسب
موفقیتهاي آتي تأكید دارد (علیوردينیا و صالحنژاد.)86 :1391 ،
1
بر اساس نظرية كنترل قدرت ،كه مرهون بررسيها و مطالعات هاگان ()1989
است ،موضوع اصلي در نظرية قدرت اين است كه ساختار نظام شغلي ،توده مردم را
به كنترلكنندگان و كنترلشوندگان تقسیم ميكند؛ به عالوه ،اين نظريه بحث ميكند كه
مادران ،اولین نمايندگان جامعهپذيري فرزندان بهويژه دختران هستند؛ بهعبارت ديگر،
قدرت و كنترل و در نتیجه آزادي براي انحراف ،مستقیماً به موقعیت طبقاتي افراد
ارتباط داشته و جنس مذكر براي منحرف شدن از جنس مؤنث داراي آزاديهاي
بیشتري است .هاگان در اين زمینه ،طي يک پژوهش ،نتیجه گرفت كه تفاوت در میزان
1. Hagan
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جرم و بزهکاري بین جنس مذكر و مؤنث در خانوادههايي كه از سوي كارمندان
سرپرستي ميشود ،بیشتر از همه مشاغل است ،و همینطور جوانان در طبقة كارمندان
بزهکارتر (بزهکارتر از جنس مؤنث) هستند؛ زيرا آنها كمتر از سوي مادرانشان كنترل
ميشوند؛ در حالي كه در ازاي آن كمتر مجازات ميشوند .همچنین نوماركیستها در
اين زمینه ،انحراف را يک پديدة زيستي و فیزيولوژيکي ميدانند كه توجهش معطوف
به رفتارهاي اجتماعي و پیامدهاي اين رفتار روي جنسیت است .نقشهاي جنسي و
انحرافات اجتماعي اين نظريه ،كه مبتني بر اصالت تساوي زن و مرد است .جبريت
زيستشناختي را در تبیین رفتار زنان انکار كرده است .از اين ديدگاه ،جنس ،مفهومي
اجتماعي و فرهنگي است و بهعنوان پديدهاي نسبي در ارتباط با ساير پديدهها ارزيابي
ميشود؛ بر اين اساس ،نقش زن در جامعه به لحاظ فرهنگي تعريف شده و قوانین بر
پايه قدرت منافع سلطه مردان بهطور اجتماعي وضع گرديده است و روي اين اصل از
زنان انتظار ميرود كه مطیع و منظم بوده و در حصارهاي خانه قرار گیرند و به آنها
اجازه انتخاب آزادانة مسئولیتهاي شغلي و قدرت اجتماعي در بیرون از خانه داده
نميشود (بنياسدي.)49-47 :1383 ،

روش
روش پژوهش حاضر ،توصیفي از نوع پیمايشي است .جامعة آماري اين پژوهش
شامل  5705دانشجوي ثبت نام شده در نیمسال دوم  1393-92در دانشگاه پیام نور
مركز دزفول هستند كه با استفاده از جدول مورگان تعداد  357نفر شامل  89مرد و
 268زن بهعنوان نمونة آماري به روش تصادفي طبقهاي انتخاب شدند .ابزار گردآوري
اطالعات ،پرسشنامة پژوهشگر ساخته است و شامل اطالعات زمینهاي سن (با مقیاس
رتبهاي و سه سطح) ،جنس (با مقیاس اسمي) ،ارتکاب يا عدم ارتکاب به تقلّب (با
مقیاس اسمي) و همچنین شامل  9سؤال با طیف پنجگزينهاي لیکرت (با مقیاس
فاصلهاي) براي سنجش میزان تقلّب و انواع آن در امتحانات با كاغذ و بدون كاغذ
است .روايي پرسشنامه از طريق مشورت با اساتید گروههاي علوم تربیتي و
روانشناسي تأيید شد .و پايايي آن از طريق آلفاي كرنباخ براي پرسشنامه  0/73به
دست آمد .دادههاي استخراج شده از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار  spssتجزيه و
تحلیل شد و براي پاسخ دادن به سؤاالت و آزمون فرضیههاي پژوهش ،از
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شاخصهاي آمار توصیفي (فراواني ،درصد و میانگین) و آمار استنباطي ،براي دادههاي
آماري پارامتريک ( tتک نمونهاي t ،مستقل) و از مجذور كاي (  ) χ 2براي دادهها با
مقیاس اسمي استفاده شده است .آزمون مجذور كاي جزو آزمونهاي غیر پارامتريک
است و زماني از آن استفاده ميشود كه دادهها بهصورت فراواني باشند و آنها را بتوان
بهصورت دو يا چند طبقه تقسیمبندي كرد .آزمون مجذور كاي بیش از ساير
آزمونهاي ناپارامتريک در پژوهشهاي علوم انساني بهكار ميرود (زارع و همکاران،
.)120 :1389

یافتهها
جدول ( )1توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تقلّب ،جنسیت و سن
متغیرها
ارتکاب تقلّب
جنسیت
سن

مقادیر
بله
خیر
زن
مرد
 17تا 25
 26تا 30
 30سال باالتر

فراوانی
242
89
268
89
304
34
15

درصد
74
26
64/3
24/6
85/2
9/5
4/3

مشاهدات معتبر

بدون پاسخ

329

28

357

0

353

4

يافتهها گوياي اين است كه  74درصد پاسخگويان مرتکب تقلّب شدهاند و  26درصد
تا به حال تقلّب نکردهاند .همچنین  64/3درصد پاسخگوها زن و  24/6درصد
پاسخگوها مرد هستند .از لحاظ سني افراد به سه گروه سني تقسیم شدهاند و بیشترين
تعداد پاسخگوها  304نفر و در گروه سني  17تا  25سال قرار دارند.
فرضیة اول :بین تقلّب در امتحانات بدون كاغذ (رايانهاي) با امتحانات باكاغذ از
ديدگاه دانشجويان تفاوتي وجود دارد.
جدول ( )2نتایج آزمون  ،Tرابطه بین متغیر تقلّب در امتحان بدون کاغذ و با کاغذ
نوع امتحان
بدون كاغذ (رايانهاي)
باكاغذ

موارد مشاهده شده
185
163

میانگین
31/59
29/41

مقدار T

سطح معناداری

-4/259

0 /000

نامه آموزش عالی

162

براي بررسي تفاوت تقلّب در دو نوع امتحان ،متغیر نوع امتحان (با دو سطح) و
متغیر تقلّب به صورت فاصلهاي سنجیده شده است ،مناسبترين آزمون براي بررسي
تفاوت میان اين دو متغیر ،آزمون  T-Testميباشد .همانگونه كه درجدول ()2
مشاهده ميگردد ،بین نوع امتحان به لحاظ میزان تقلّب ( Sig=0.000و )t=-4.259
تفاوت معناداري وجود دارد .مقايسة میانگینهاي دو گروه نشان ميدهد كه میانگین
تقلّب در امتحان با كاغذ ( )29/41و میانگین تقلّب در امتحانات بدون كاغذ ()31/59
است؛ بنابراين ،ميتوان نتیجه گرفت كه میزان تقلّب در امتحانات بدون كاغذ بیشتر از
امتحانات با كاغذ است؛ پس فرضیة محقق تأيید ميشود.
فرضیه دوم :بین انواع تقلّب در امتحانات بدون كاغذ (رايانهاي) با انواع تقلّب در
امتحانات باكاغذ از ديدگاه دانشجويان ،تفاوت وجود دارد.
جدول ( )3نتایج آزمون  ،Tرابطة بین انواع تقلّب در امتحان بدون کاغذ و با کاغذ
متغیر

از طریق نگاه کردن

از طریق بهکار بردن کد موس

از طريق بردن يادداشت

از طريق نجوا و آهسته صحبت كردن

نوع
امتحان
باكاغذ
بدون
كاغذ
با كاغذ
بدون
كاغذ
با كاغذ
بدون
كاغذ
با كاغذ
بدون
كاغذ

میانگین
2/57

فراوانی
مشاهده شده
193

2/73

148

2/34

172

2/87

159

2/23

185

2/76

163

2/84

188

3/20

162

مقدار t

80/2

سطح
معناداری
0/001

3/08

0/000

2/95

0/000

2/99

0/000

با توجه به جدول باال  tبه دست آمده براي تقلّب از طريق نگاه كردن ،برابر با
 80/2است كه در سطح  0/001معنادار است؛ لذا فرضیه تأيید شده و مقايسة دو گروه
نشان ميدهد كه میزان تقلّب از طريق نگاه كردن در امتحانات بدون كاغذ (رايانهاي)
بیشتر از امتحانات با كاغذ است .همچنین  tبه دست آمده براي تقلّب از طريق استفاده
از كد موس برابر با  4/08است كه در سطح  0/000معنادار است؛ لذا فرضیة تأيید
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شده و نتیجه گرفته ميشود كه میزان ارتکاب به تقلّب از طريق استفاده از كد موس
شفاهي يا غیر شفاهي در امتحانات بدون كاغذ (رايانهاي) ،بیشتر از امتحانات با كاغذ
است .همچنین با توجه به جدول باال  tبه دست آمده براي تقلّب از طريق بردن
يادداشت و پاس دادن به همديگر ،برابر با  2/95است كه در سطح  0/000معنادار
ميباشد .لذا فرضیه تأيید شده و نتیجه گرفته ميشود كه میزان ارتکاب به تقلّب از
طريق بردن يادداشت و پاس دادن به همديگر در امتحانات بدون كاغذ (رايانهاي)،
بیشتر از امتحانات با كاغذ است .همچنین با توجه به جدول باال  tبه دست آمده براي
تقلّب از طريق نجوا و آهسته صحبت كردن برابر با  2/99است كه در سطح 0/000
معنادار است؛ لذا فرضیه تأيید شده و نتیجه گرفته ميشود كه میزان ارتکاب به تقلّب
از طريق نجوا و آهسته صحبت كردن در امتحانات بدون كاغذ (رايانهاي) بیشتر از
امتحانات با كاغذ است.
فرضیة سوم :بین جنسیت و تقلّب در بین دانشجويان دانشگاه پیام نور رابطه وجود
دارد.
جدول ( )4تفاوت بین جنسیت و میزان تقلّب در امتحانات
جنسیت
زن
مرد

موارد مشاهده شده
238
79

میانگین
2/894
2/896

مقدار T

-0/025

سطح معناداری
0/307

با توجه به جدول باال  tبه دست آمده برابر با  -0/025با سطح معناداري 0/307
است .چون سطح معناداري آن بزرگتر از  0/05است لذا فرضیه رد شده و نتیجه گرفته
ميشود كه بین جنسیت و میزان تقلّب در امتحانات با كاغذ و بدون كاغذ دانشجويان
دانشگاه پیام نور تفاوتي وجود ندارد.
فرضیة چهارم :بین جنسیت و ارتکاب يا عدم ارتکاب به تقلّب دانشجويان رابطه
وجود دارد.
جدول ( )5فراوانی متغیر جنسیت و ارتکاب یا عدم ارتکاب به تقلّب
جنسیت
زن
مرد
جمع كل

تقلّب
ارتکاب به تقلّب
185
71
276

عدم ارتکاب به تقلّب
65
17
82

کل
250
88
338

نامه آموزش عالی

164

جدول ( )6آزمون کای اسکوئر بین جنسیت و ارتکاب یا عدم ارتکاب به تقلّب
P

df

0/748

1

χ2
0/103

N

338

با توجه به يافتههاي جدول باال خي دو به دست آمده  0/103و سطح معناداري
 0/748است كه از سطح معناداري  0/05بزرگتر است؛ لذا تفاوت معنادار نیست و
ميتوان نتیجه گرفت كه بین جنسیت و ارتکاب يا عدم ارتکاب به تقلّب دانشجويان،
رابطهاي وجود ندارد و فرضیه رد ميشود.
فرضیه پنجم :بین سن و ارتکاب يا عدم ارتکاب به تقلّب دانشجويان رابطه وجود
دارد.
جدول ( )7تفاوت بین سن و ارتکاب یا عدم ارتکاب به تقلّب
ارتکاب تقلّب

 17تا 25
210
74
284

ارتکاب به تقلّب
عدم ارتکاب به تقلّب
جمع

سن
 26تا 30
26
4
30

جمع

 31باالتر
6
9
15

242
87
329

جدول ( )8تفاوت بین سن و ارتکاب یا عدم ارتکاب به تقلّب
P

df

0/021

6

χ2
14/88

N

329

با توجه به خي دو به دست آمده  14/88و سطح معناداري  ،0/021كه از سطح
معناداري  0/05كمتر است ،ميتوان نتیجه گرفت كه بین سن و ارتکاب يا عدم
ارتکاب به تقلّب دانشجويان ،تفاوت معناداري وجود دارد .همانطور كه در جدول
شمارة  8نشان داده شده است ،بیشترين تقلّب در گروه سني  17تا  25سال است و با
افزايش سن از میزان ارتکاب به تقلّب كاسته شده است.

نتیجهگیری و بحث
با توجه به نتايج به دست آمده 74 ،درصد دانشجويان به تقلّب در امتحانات اعتراف
كردهاند كه  64درصد از آنها مربوط به سنین  17تا  25سال است .همچنین فرضیة
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اصلي پژوهش تأيید شده و بین میزان ارتکاب به تقلّب در امتحانات بدون كاغذ
(رايانهاي) با امتحانات با كاغذ ،تفاوت معناداري وجود دارد كه نشاندهنده بیشتر بودن
میزان تقلّب در امتحانات بدون كاغذ است .همچنین میزان انواع تقلّب (از طريق نگاه
كردن ،به كاربردن كد موس ،بردن يادداشت و نجوا و آهسته صحبت كردن) در
امتحانات بيكاغذ (رايانهاي) بیشتر از میزان تقلّب در امتحانات با كاغذ ميباشد .نتیجه
بهدست آمده با پژوهش كرسزتُري و كیسِر ( )2013همخواني دارد ،اما با پژوهش
استرنگولد ( )2004همخواني ندارد .همچنین بین جنسیت و ارتکاب يا عدم ارتکاب
تقلّب ،و میزان تقلّب ،تفاوت معناداري وجود ندارد .اين نتیجه با نتايج به دست آمده
از تحقیقات سپهري نیا و شکركن ( )1376و نخعي ( )1384همخواني دارد ،اما
خامسان و امیري ( )1390و سواري ( )1387میزان تقلّب پسران را بیشتر از دختران
بیان كردهاند .همچنین بین سن با ارتکاب يا عدم ارتکاب تقلّب ،تفاوت معناداري
وجود دارد .در اين زمینه ميتوان به مدل بنیادپیت ،مارويک و میشل ( )1980اشاره
كرد .اين مدل عنوان ميكند كه تقلّب ،نتیجة يک اثرمتقابل بین نیروهاي شخصیت
فردي و محیط خارجي است .سه طبقة عمدة متغیرهاي ارائهدهندة اين نیروها عبارتند
از :فشارهاي محلي ،فرصت ارتکاب تقلّب و ويژگيهاي شخصیتي .تركیب اين سه
عنصر به ارتکاب تقلّب ميانجامد .در واقع احتمال ارتکاب تقلّب در زماني باال ميرود
كه افرادي با كمال شخصیتي كمتر در جايگاهي قرار ميگیرند كه فشارها و فرصتها
براي ارتکاب تقلّب افزايش مييابد ،در نتیجه ،هرچه كمال شخصیتي باالتر باشد،
میزان مقاومت در برابر فشار و فرصت ارتکاب تقلّب بیشتر خواهد بود (مرادي؛
 .)63-62 ،1390تقلّب به هر صورت آن ،يکي از مسائل اصولي آموزشي و تربیتي
مدارس است .ارزش قائل شدن كاذب و افراطي براي نمره و موفقیت درسي و
بيتوجهي به جنبههاي تربیتي و اخالقي نظام مدرسه و دانشگاه ،افزايش احتمال
استفاده از آن را افزايش ميدهد .جلوگیري از اين وضعیت چارهاي ندارد؛ جز اينکه
مديران و مسئوالن ،كفة برنامهها و روشهاي تربیت اخالقي و شخصیتي دانشجويان
را نسبت به درس و نمره و رقابت سنگینتر كنند .افزايش انواع مراكز آموزشي ،میزان
باالي تولید علم ،انتشار و دسترسپذيري سريع و سادهي نتايج پژوهشها به كمک
تکنولوژي ارتباطات در دنیا ،همگي از عواملي هستند كه ميتوانند در خدشه وارد
كردن بر علم تأثیر بهسزايي داشته باشند .از اين رو ،الزم است كه براي جلوگیري از
اين تخطيها چارهاي انديشید .دانشگاه آرماني بايد تبلور واالترين ارزشهاي اخالقي
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در محیطهاي علمي و فعالیتهاي دانشگاهي باشد؛ يعني بايد براي جامعه ،نمونه باشد
و اين را بايد در مأموريتها ،اهداف ،چشماندازها و برنامههاي خود نشان دهد
(كیوانآرا.)2 :1392 :
بر اساس نتايج بهدست آمده از پژوهش ،مشخص شد كه میزان تقلّب در امتحانات
بدون كاغذ (رايانهاي) بیشتر از امتحانات باكاغذ در دانشگاه پیام نور مركز دزفول
است؛ لذا پیشنهاد ميشود كه در امتحانات بدون كاغذ (رايانهاي) بايد بهدلیل شرايط
محیطي ،نظارت بیشتري صورت گیرد و از مراقبان بیشتري استفاده شود .همچنین
نحوة چینش دانشجويان با فاصلة بیشتر و امتحانات با موضوعات درسي مختلف
بهطور مختلط انجام شود تا دانشجويان همدرس ،با فاصله بیشتر از هم قرار گرفته تا
نتوانند اقدام به تقلّب كنند.
اما آنچه روش اصولي براي جلوگیري از تقلّب محسوب ميگردد ،برنامهريزي در
جهت آموزش و تربیت اخالقي دانشجويان است؛ بهعالوه بهنظر ميرسد كه گسترش
و تقويت اخالقیات علمي منسجم در سطح دانشگاه ،عالوه بر كاهش انگیزشهاي
فردي و تقويت باورهاي اخالقي در سطح خرد ،ميتواند موجب تقويت
سیاستگذاريهاي كالن و ساختاري دانشگاهي براي جلوگیري از گسترش تقلّب
شود.
با توجه به گسترش آموزش عالي و پذيرش گستردة دانشجو در مقاطع باالي
آموزشي ،پیشنهاد ميگردد كه قوانین و مقررات تازهاي براي پذيرش دانشجو لحاظ
گردد و پذيرش دانشجو بر اساس صالحیتهاي علمي مشخص و بر مبناي
آزمونهاي علمي معتبرتري صورت پذيرد؛ تا دانشجويان با سطوح علمي الزم و
مناسب وارد دانشگاه گردند .توجه به اين موضوع ميتواند میزان تقلّب در دانشگاها را
كاهش دهد.
همچنین با توجه به اهمیت مسألة تقلّب در سطوح مختلف آموزشي ،اگر بتوان
مؤلفهها ومتغیرهاي تعیین كننده آن را استخراج و شناسايي كرد ،ميتوان با كنترل آنها
اين پديده را تحت كنترل قرار داد.
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